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 تحليل اقتصادي الستخدامات مورد العمل في نشاط 
 إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة البحيرة 

 
 **محمد الحسيني محمد الحسيني               *مصطفي محمد عفيفي السعدني

 *حسام الدين حامد منصور
 اإلسكندرية . امعة جبكمية الزراعة بدمنهور   قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية  *

 جامعة اإلسكندرية . -سابا باشا  –بكمية الزراعة قسم االقتصاد الزراعي   **

 
  مقدمة

يتوقفففج ن فففاح بفففرام  التنميفففة االقتصفففادية ففففي البلفففدان الناميفففة   ففففي ا لففف   
علففي افففاءة اسففتخدام مففورد العمففل وتيي ففة    األحيففان نتي ففة وفففرة المففوارد البشففرية

  .اراة في ىذه البرام  الظروج المناسبة لو للمش
وتعتبفففر الةفففروة الحيوانيفففة إحفففدر المفففوارد الرةسفففمالية الزراعيفففة اليامفففة ففففي 
 ميوريففة مصففر العربيففة وذلففا لمففا تسففاىم بففو منت اتيففا المختلفففة فففي  ملففة رةس 
المففال المنففت   وعلففف ذلففا فيففي تمةففل ماانففة ىامففة فففي البنيففان االقتصففادي عامففة 

 يفث يسفاىم اتنتفاج الحيفواني المصفري بحفواليوالمقتصفد الزراعفي بصففة خاصفة  ح

% من إ مالي الدخل الزراعي القومي وذلفا 3546تمةل حوالي  (1)مليار  نيو 3445
  وتمةل الةروة الحيوانيفة بالنسفبة للمنفت  الففرد نسفبة ابيفرة 2003وفقا لبيانات عام 

و  امفا من رةسمالو المنت  ممةلفة فيمفا لديفو مفن ةبقفار ةو  فاموس ةو ة نفام وخ فف
يوفر دخً  منتظمًا للمزارع يغطي نفقاتفو ال اريفة  حيفث يمافن النظفر إليفو علفف ةنفو 

الفدعامي   امفا يعتبفر اتنتفاج الحيفواني المصفدر األساسفي   نوع مفن ةنفواع النشفاط
للبفروتين الحيففواني  وتعتبفر ذو قيمففة حيويففة عاليفة إذا مففا قفورن بففالبروتين النبففاتي 

                                                           
 

 

 

 .2003نشرات تقديرات الدخل من القطاع الزراعي  الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،   (1) 
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اض األمينيفة الرفرورية التفي يمانيفا بنفاء افل مفن الفدم وذلا الحتوا يا علف األحمف
وال سم  وتشارا المفواد الاربوىيدراتيفة والدىنيفة ففي وظيفتيفا امفواد مولفدة للطاقفة  
وعلف ذلفا فف ن نسفبة البفروتين الحيفواني ففي  فذاء اتنسفان إلفف إ مفالي البفروتين 

وتطفففوره  ىفففذا تمةفففل معيفففارًا لمسفففتواالتغذية التفففي يمافففن ةن يعافففس تقفففدم الم تمففف  
وتختلج نسبة البفروتين الحيفواني ففي المنفت  حسف  نفوع الحيفوان ومسفتور تغذيتفو 

 وقدرتو علف تحويل الغذاء إلف بروتين . 
وتشير مؤشرات تطور الطاقة اتنتا ية الحيوانية ففي الزراعفة المصفرية إلفف 

ارتفعفت ةنو لم ينل حظو مفن الرعايفة بمقفدار مفا حظفي بفو اتنتفاج النبفاتي إذ بينمفا 
معففدالت إنتففاج معظففم الحاصفف ت الزراعيففة لففم تففزد معففدالت اتنتففاج الحيففواني زيففادة 
ملموسففة  وقففد ياففون ذلففا نتي ففة م موعففة مففن العوامففل الففو راةيففة والبي يففة   األمففر 
الففذي انعاففس فففي ع ففز الطاقففة اتنتا يففة الحيوانيففة المنت ففة للحففوم الحمففراء عففن 

لففف منت اتيففا  ممففا ةدر إلففف االنخفففاض موا يففة الزيففادة المرففطردة فففي الطلفف  ع
النسبي في متوسط نصي  المواطن المصري من اللحفوم الحمفراء وحفدوث اخفت الت 

  0في الع قات اتنتا ية االستي اية للحوم 
وعلفففف ىفففذا فففف ن األمفففر يقترفففي رفففرورة رفففف  اففففاءة اسفففتخدامات المفففوارد 

الةففروة الحيوانيففة فففي  اتنتا يففة فففي م ففال إنتففاج اللحففوم الحمففراء  ا حففد ماونففات
الزراعفففة المصفففرية بيفففدج زيفففادة نصفففي  الففففرد مفففن البفففروتين الحيفففواني وبالتفففالي 

  .المساىمة في رف  مستواه الغذا ي والصحي من ىذه المنت ات األساسية  
ويعتبففر نشففاط إنتففاج اللحففوم الحمففراء مففن ةىففم ةنشففطة اتنتففاج الحيففواني فففي 

امة علفي امتصفاف ففا ض العمفل العفا لي   الزراعة المصرية والتي تعتمد بصفة ع
ومفف  زيففادة االت ففاه نحففو ظيففور المففزارع المتخصصففة لمربففي الحيوانففات المزرعيففة 
المنت ة للحوم الحمراء وبالتالي زيادة االعتماد علي العمالفة المف  ورة   ممفا يتوقف  
 معو حدوث تغير ىيالي في مقدار ونوعية ال من العمل العا لي المتفاح والمسفتخدم
والعمل المف  ور نتي فة االت فاه إلفف ميفن ةخفرر والي فرة بنوعييفا ممفا يفؤدي بفدوره 
إلف التغيرات في مقدار ال من العمل العا لي والم  ور في الزراعة المصرية بصففة 
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عامة وفي ىذا النشاط بصففة خاصفة    وةمفر ىفذا شف نو ي عفل مفن األىميفة تنفاول 
  .ىذه الظاىرة بالدراسة والبحث  

 دراسة :ىدج ال
تستهدف الدراسة التعرف عمي بعض المؤشررات االقتصرادية لمروردي العمرل العرائمي 
والعمل المأجور ، وقياس اثر أهم محددا تهما وذلك في مزارع إنتاج المحروم الحمرراء ، وقيراس 
وتقررردير اإلنتاجيرررة الحديرررة لمررروردي العمرررل فررري تمرررك المرررزارع ، والتعررررف عمررري اال رررت ف برررين 

المرروردين دا ررل السررعات الحيازيررة الحيوانيررة لتمررك المررزارع وتحميررل مرردي كفرراءة إنتاجيررة هررذين 
     0است دام هذين الموردين 

 األسلو  التحليلي:
اعتمدت الدراسة عمى طرق التحميل االقتصادي الوصفي والكمي من  ر ل االسرتعانة 

ياسي والتي يمكن ببعض األساليب اإلحصائية الرياضية والمستمدة من التحميل االقتصادي الق
أن تست دم كأداة لمتحميل في هذا المجال ، فقد تم االعتماد عمى بعض المؤشرات االقتصادية 
جررراء  والكميررة باإلضررافة إلررى أسررموب االنحرردار البسرريط ،وأسررموب االنحرردار المتعرردد المرحمرري وا 

 كافة اال تبارات اإلحصائية ال زمة لصحة النتائج .
 مصادر البيانات:
لدراسررة عمررى البيانررات العامررة المنشررورة وريررر المنشررورة مررن م تمررف الهيئررات اعتمرردت ا

المعنية بهذا المجال والمتعمقة بأحد جوانب الظاهرة موضع الدراسة، كما ترم االسرتعانة بربعض 
المعمومات والتي تضمنتها بعض الدوريات والبحروث العمميرة المرتبطرة بموضروع الدراسرة، هرذا 

األولية التي تم الحصول عميها ببحث ميداني بالعينة لمربى الحيوانرات باإلضافة إلى البيانات 
 . 2006المز رعية المنتجة لمحوم الحمراء عن عام  

 العينة البحةية وطريقة اختيارىا :
تعد محافظرة البحيررة أولرى محافظرات الجمهوريرة مرن حيرث مسراحة األراضري الزراعيرة 

محافظررة هررو النشرراط االقتصررادي الرئيسرري فهرري مررن الموجررودة بهررا، ويعتبررر النشرراط الزراعرري بال
المحافظررات الرائرردة فرري إنترراج المحاصرريل الحقميررة والفاكهررة وال ضررر ويسرراهم جررزء كبيررر مررن 

الزراعيرررة ، وتضرررم المحافظرررة ثرررروة حيوانيرررة مرررن   إنتاجهرررا الزراعررري فررري الصرررادرات المصررررية 
 48569،  36768،  543 رؤوس األبقرررار والجررراموس واألرنرررام والمررراعز والجمرررال تقررردر بنحرررو



 
 
 
 
 
 
 ( 2007)   ( 6 مجمد )   (( 3عدد )        ج. م. ع.  - جمة العموم الزراعية والبيئية ، جامعة اإلسكندريةم

 

117 

%، 968%، 10%، 1268ألرررف رأس لكرررل مرررنهم عمرررى الترتيرررب تمثرررل حررروالي  369، 24369،
% مررن أعررداد تمررك الماشررية عمررى مسررتوع الجمهوريررة عمررى الترتيررب، وتنررتج هررذ  %269، 664

% مررن 663تمثررل حرروالي  ( 1 )ألررف طررن 5067الثررروة كميررة مررن المحرروم الحمررراء تقرردر بحرروالي 
 . 2003الجمهورية وذلك وفقا لبيانات عام  إجمالي إنتاج

لدراسة است دامات مورد العمل في نشاط إنتاج المحوم الحمراء، باعتبارها تمثل الجرزء 
األكبررر مررن الطاقررة اإلنتاجيررة لمحرروم، والترري يتعررذر قياسررها مررن البيانررات العامررة عمررى المسررتوع 

ستوع المحمى لعينرة عشروائية لمربرى الوطني، فقد تم االعتماد عمى البيانات القطاعية عمى الم
الحيوانات المزرعية المنتجة لمحروم الحمرراء مرن األبقرار والجراموس فري محافظرة البحيررة كأحرد 
أهرم المحافظرات الزراعيرة فري جمهوريررة مصرر العربيرة والتري اعتمررد فري تجميعهرا عمرى أسررموب 

 االستبيان بالمقابمة الش صية كأداة لتجميع تمك البيانات .
جمعرررت بيانرررات تمرررك العينرررة مرررن مركرررزي دمنهرررور وكفرررر الررردوار اسرررتنادا ل هميرررة ولقرررد 

النسبية إلجمالي أعداد الوحدات الحيوانيرة بكرل مركرز عمرى مسرتوع المحافظرة. وقرد ترم ا تيرار 
مررزارع العينررة مررن أربررع قرررع بواقررع قررريتين مررن كررل مركررز موضررع الدراسررة، وهررذ  القرررع هرري   

نهرررور، البسرررمقون وبردلرررة مرررن مركرررز كفرررر الررردوار. وا تيررررت االبعاديرررة وشررررنوب مرررن مركرررز دم
القريتين في كل من مركزي العينة اسرتنادا ل هميرة النسربية إلجمرالي أعرداد الوحردات الحيوانيرة 
عمى مستوع المركز. وتشمل العينة الم تارة جميرع المرربين الحرائزين لمحيوانرات المزرعيرة مرن 

 ميهما.رأس فأكثر من األبقار أو الجاموس أوك
% مرررن إجمرررالي عررردد الحيرررازات برررالمركزين 066ويمثرررل حجرررم العينرررة الم ترررارة حررروالي 

% 968مزرعة تمثرل حروالي  249ألف حيازة، ولذا بمغ عدد مزارع العينة  4163والبالغ حوالي 
تررم توزيعهررا عمرى قرررع العينررة وفقرا ل هميررة النسرربية لعرردد  (2)مرن إجمررالي عرردد الحيرازات بررالقرع

 قرية. الحيازات بكل

                                                           
 بيانات غري منشورة . -مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار -البحريةحمافظة   (1)

مت حتديد حجم العينة بالقدر الذي يسمح بتمثيل جمتمع الدراسة يف حدود اقل خطا ممكن يف ظل اإلمكانات ( 2)
 البحثية املتاحة للباحث
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% مرن 1066ويمثل حجم العينة الم تارة في ك  من قريتي االبعادية وشرنوب حروالي 
حرائزا زراعيرا برنفس الترتيرب، بينمرا كران  28،  64إجمالي عدد الحائزين برالقريتين. حيرث بمرغ 

% مرررن إجمرررالي عررردد 964حجرررم العينرررة الم ترررارة فررري كررر  مرررن قريتررري البسرررمقون وبردلرررة حررروالى
حررائزا زراعيررا بررنفس الترتيررب ،وقررد تررم اسررتبعاد سرربع  76،  81تين. حيررث بمررغ الحررائزين بررالقري

مزرعرة  242مزارع مرن العينرة البحثيرة لعردم تعراون المرربين مرع الباحرث لتصربل شراممة العينرة 
 فقط . 

 نتا   الدراسة 
 

 مؤشرات مورد العمل في نشاط إنتاج اللحوم الحمراء : 
اط إنترراج المحرروم الحمررراء، تررم تقسرريم بنررود لدراسررة بعررض مؤشرررات مررورد العمررل فرري نشرر

إجمالي التكاليف   ل دورة التسمين إلى  مسة بنود هي  تكمفة الررؤوس الحيوانيرة فري بدايرة 
، تكمفة التغذية)األع ف(، تكمفة العمرل البشررع المسرت دم (1)فترة التسمين، التكمفة االستثمارية

اليف الرعايررة البيطريررة والميررا  والكهربرراء  رر ل دورة التسررمين، تكمفررة أ رررع وتنطرروي عمررى تكرر
ونقررل الحيوانررات والفرشررة والصرررف الصررحي، وذلررك وفقررا لرردورات التسررمين السررائدة فرري منطقررة 

 البحث وهي ث ث دورات . 
( أن متوسرط تكمفرة 1) فري الجردول رقرم يتبن مرن البيانرات الرواردة شيور : 3دورة التسمين   

جنيهرررا تمثرررل  127يهرررا ي رررس الررررأس الحيوانيرررة حررروالي جن 1778العمرررل البشررررع تبمرررغ حررروالي 
% مررن إجمررالي التكرراليف  رر ل دورة تسررمين واحرردة. هررذا وقررد بمررغ متوسررط مررا تحققرر  3حرروالي 

 جنيها . 125165الرأس الحيوانية المسمنة من صافى اإليراد وفقا ل سعار المزرعية حوالي 
السررنوية لمعامررل فرري هررذا النشرراط  واسررتنادا إلررى تمررك البيانررات تررم تقرردير قيمررة اإلنتاجيررة 
جنيهرا األمرر الرذي يشرير إلرى  655جنيها وان متوسط األجر السنوي بمغ حروالي  4112بنحو 

% فقررط، هررذا وبتقرردير إنتاجيررة الجنيرر  1569أن نسرربة اجررر العامررل إلررى إنتاجيترر  قررد بمررغ حرروالي

                                                           
من قيمة رأس املال الثابت للمزرعة، هذا وميكن أن  ( يعكس بند التكلفة االستثمارية ما خيص الدورة من قيمة القسط املتساوي1) 

جزء من  ختتلف النظرة إىل بند تكلفة الرأس احليوانية يف بداية الدورة إذ ميكن اعتبارها جزء من التكلفة الثابتة للدورة الواحدة بينما تعترب
 التكاليف املتغرية خالل العام على مستوى املزرعة . 
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ة الجنيرر  مررن اجررر الواحررد مررن اجررر العامررل فرري نشرراط إنترراج المحرروم الحمررراء، تبررين أن إنتاجيرر
 جنيها. 6628العامل قد بمغت حوالي 

ولمقارنررة تمررك المؤشرررات بنظائرهررا فرري القطرراع الزراعرري بصررفة عامررة أو فرري القطاعررات 
، حيرررث تشرررير إلرررى أن نسررربة اجرررر العامرررل إلرررى (1)األ ررررع، اعتمرررد عمرررى نترررائج دراسرررة سرررابقة

قطاعرات السرمعية ككرل. % لم2966% فري قطراع الزراعرة وحروالي 2661إنتاجيت  بمغت حروالي 
جنيهرا  368كذلك فان إنتاجية الجني  الواحد من اجر العامل في قطراع الزراعرة قردرت بحروالي 

جنيها، وبمقارن  النتائج المتحصرل عميهرا  364في حين قدرت لمقطاعات السمعية ككل بحوالي 
معامررل فرري نشرراط فرري الفترررة الحاليررة بتمررك المؤشرررات، يتبررين ارتفرراع متوسررط اإلنتاجيررة السررنوية ل
% والقطاعررات 106إنترراج المحرروم الحمررراء عررن نظررائر  فرري كررل مررن القطرراع الزراعرري بحرروالي 

%، فري حرين ان فضرت نسرب  اجرر العامرل فري هرذا النشراط 37السمعية كمتوسرط عرام بحروالي 
% وفى القطاعات السمعية كمتوسط 39إلى إنتاجيت  عن نظائرها في القطاع الزراعي بحوالي 

. (2)% ممرررا يشرررير إلررى االن فررراض النسررربي فررري اجررر العامرررل فررري هرررذا النشررراط46يعررام بحررروال
ولذلك فان إنتاجية الجني  الواحد مرن اجرر العامرل فري نشراط إنتراج المحروم الحمرراء قرد ازدادت 

 % .85% وفى القطاعات السمعية ككل بحوالي 65عن نظائرها في قطاع الزراعة بحوالي
( أن متوسررط تكمفررة 2) فرري الجرردول رقررم البيانررات الررواردةيترربن مررن  شففيور : 6دورة التسففمين 

جنيهرررا تمثرررل  109جنيهرررا ي رررس الررررأس الحيوانيرررة حررروالي  2834العمرررل البشررررع تبمرررغ حررروالي 
% من إجمالي التكاليف   ل دورة تسمين واحدة. هذا وقد بمرغ متوسرط مرا تحققر  2.8حوالي 

 جنيها . 127767ار المزرعية حوالي الرأس الحيوانية المسمنة من صافى اإليراد وفقا ل سع
واسررتنادا إلررى تمررك البيانررات تررم تقرردير قيمررة اإلنتاجيررة السررنوية لمعامررل فرري هررذا النشرراط 

جنيهرا األمرر الرذي يشرير إلرى  629جنيها وان متوسط األجر السنوي بمغ حروالي  6554بنحو 
ر إنتاجيررة الجنيرر  % فقررط، هررذا وبتقرردي966أن نسرربة اجررر العامررل إلررى إنتاجيترر  قررد بمررغ حرروالي 

الواحررد مررن اجررر العامررل فرري نشرراط إنترراج المحرروم الحمررراء، تبررين أن إنتاجيررة الجنيرر  مررن اجررر 
 جنيها.10624العامل قد بمغت حوالي 

                                                           
، جملة إنتاجية العمل املزرعى العائلي واملأجور يف مزارع إنتاج اللحوم احلمراء يف حمافظة البحريةتور(، حممد احلسيين حممد )دك( 2)

   1993(، أبريل 4(، العدد )18جامعة املنصورة للعلوم الزراعية، جملد )
  جنيها . 6624بلغ متوسط األجر اليومي للعامل يف هذه الدورة بالعينة البحثية حوايل  (1) 
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ولمقارنررة تمررك المؤشرررات بنظائرهررا فرري القطرراع الزراعرري بصررفة عامررة أو فرري القطاعررات   
إلرى ارتفراع متوسرط اإلنتاجيرة السرنوية  األ رع، اعتمد عمى نتائج الدراسة السابقة، حيث تشير

لمعامرررل فررري نشررراط إنتررراج المحررروم الحمرررراء عرررن نظرررائر  فررري كرررل مرررن القطررراع الزراعررري بحررروالي 
%، فرري حررين ان فضررت نسررب  اجررر 118% والقطاعررات السررمعية كمتوسررط عررام بحرروالي 228

وفررى  %63العامررل فرري هررذا النشرراط إلررى إنتاجيترر  عررن نظائرهررا فرري القطرراع الزراعرري بحرروالي 
% ممررا يشررير إلررى االن فرراض النسرربي فرري اجررر 68القطاعررات السررمعية كمتوسررط عررام بحرروالي 

. ولذلك فان إنتاجية الجني  الواحرد من اجرر العامل في نشاط إنتاج (12)العامل في هذا النشراط
% وفررى القطاعررات 174المحرروم الحمررراء قررد ازدادت عررن نظائرهررا فرري قطرراع الزراعررة بحرروالي 

 % .206ل بحوالي السمعية كك
( أن متوسررط تكمفررة 3) فرري الجرردول رقررم يترربن مررن البيانررات الررواردة شففير : 12دورة التسففمين 

جنيهرررا تمثرررل  227جنيهرررا ي رررس الررررأس الحيوانيرررة حررروالي  3178العمرررل البشررررع تبمرررغ حررروالي 
% من إجمالي التكاليف   ل دورة تسمين واحدة. هذا وقرد بمرغ متوسرط مرا تحققر  467حوالي 

 جنيها . 998س الحيوانية المسمنة من صافى اإليراد وفقا ل سعار المزرعية حوالي الرأ
واسررتنادا إلررى تمررك البيانررات تررم تقرردير قيمررة اإلنتاجيررة السررنوية لمعامررل فرري هررذا النشرراط 

جنيهرا األمرر الرذي يشرير إلرى  605جنيها وان متوسط األجر السنوي بمغ حروالي  7350بنحو 
% فقررط، هررذا وبتقرردير إنتاجيررة الجنيرر  862إنتاجيترر  قررد بمررغ حرروالي  أن نسرربة اجررر العامررل إلررى

الواحررد مررن اجررر العامررل فرري نشرراط إنترراج المحرروم الحمررراء، تبررين أن إنتاجيررة الجنيرر  مررن اجررر 
 جنيها. 12615العامل قد بمغت حوالي 

                                                           
 جنيها . 5699لغ متوسط األجر اليومي للعامل يف هذه الدورة بالعينة البحثية حوايل ب( 2)
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شفيور ففي مفزارع  3( : األىميفة النسفبية لبنفود إ مفالي التافاليج المزرعيفة خف ل دورة تسفمين 1 دول رقفم )
 إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة البحيرة .

متوسط تالفة  بنود التااليج
 المزرعة بال نية

متوسط تالفة 
الرةس الحيوانية* 

 بال نية

األىمية النسبية 
% 

 6963 3014 42196 تالفة الرؤوس الحيوانية في بداية فترة التسمين
 263 10065 1407 التالفة االستةمارية**

 2265 975 13650 فة األع جتال
 3 127 1778 تالفة العمل البشرر***

 269 126 1764 تالفة ةخرر****
 100 434265 60795 ات مالي

  5594 78316 إ مالي اتيراد
  125165 17521 صافف اتيراد

 رأس حيوانية . 14ي *  حسبت استنادا إلى أن متوسط السعة الحيازية في العينة البحثية لهذ  الدورة بمغت حوال
جنيهرا وان متوسرط الفتررة التري  1126588** حسبت عمى أساس أن متوسط التكراليف االسرتثمارية لممزرعرة بمغرت حروالي 

 يوما، وبافتراض أن العمر االفتراضي لهذ  المزارع عشرون سن  . 90تستغرقها الدورة هي 
 جنيها . 6.24***  قدر متوسط األجر اليومي لمعامل في العينة بحوالي 

**** تنطرروي عمررى بعررض تكرراليف مسررتمزمات اإلنترراج مثررل الرعايررة البيطريررة والميررا  والكهربرراء ونقررل الحيوانررات والفرشررة 
 والصرف الصحي .   

     .حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة  المصدر :
و فري القطاعرات األ ررع، ولمقارنة تمك المؤشرات بنظائرها في القطاع الزراعي بصرفة عامرة أ

اعتمرد عمرى نتررائج الدراسرة السرابقة، حيررث تشرير إلررى ارتفراع متوسرط اإلنتاجيررة السرنوية لمعامررل 
% 268فرري نشررراط إنتررراج المحررروم الحمرررراء عرررن نظرررائر  فررري كرررل مرررن القطررراع الزراعررري بحررروالي 

%، في حرين ان فضرت نسرب  اجرر العامرل فري 145والقطاعات السمعية كمتوسط عام بحوالي 
% وفررى القطاعررات 69هررذا النشرراط إلررى إنتاجيترر  عررن نظائرهررا فرري القطرراع الزراعرري بحرروالي 

% ممررا يشررير إلررى االن فرراض النسرربي فرري اجررر العامررل فرري 72السرمعية كمتوسررط عررام بحرروالي 
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. ولررذلك فرران إنتاجيررة الجنيرر  الواحررد مررن اجررر العامررل فرري نشرراط إنترراج المحرروم (1)هررذا النشرراط
% وفررى القطاعررات السررمعية 220نظائرهررا فرري قطرراع الزراعررة بحرروالي الحمررراء قررد ازدادت عررن 

 % .257ككل بحوالي 
األمررر الررذي يشررير إلررى االحتيرراج إلررى زيررادة االسررتثمارات فرري هررذا النشرراط وضرررورة أن 
تعكرررس السياسرررات السرررعرية أسرررعارا عادلرررة بمرررا قرررد يرررؤدع إلرررى إحرررداث التررروازن برررين القطاعرررات 

وبالترررالي تشرررجيع العمالرررة الزراعيرررة والوصرررول بمسرررتويات  الم تمفرررة دا رررل المقتصرررد المصرررري
 د ولهم إلى نظائرها بالقطاعات األ رع .

 التقدير القياسي ألةر بعض العوامل المحددة لمقدار العمل العا لي :
يمكن تحديد بعض المتغيرات التي يفتررض تأثيرهرا عمرى مقردار العمرل العرائمي اسرتنادا 

مجرال والرى طبيعرة البيانرات المتروفرة فري العينرة البحثيرة، ومرن إلى الفروض النظرية في هذا ال
تمرررك المتغيررررات مسرررتوع تعمررريم و بررررة المربرررى، عررردد الررررؤوس الحيوانيرررة، رأس المرررال المزرعرررى 
الثابت، متوسط األجر اليرومي لمعامرل، وذلرك لكرل دورة مرن دورات التسرمين السرائدة فري عينرة 

 الدراسة .
اس اثرر بعرض العوامرل المحرددة لمقردار العمرل العرائمي لقي  شيور : 3دورة التسمين  

في مزارع هذ  الردورة، قردرت الع قرة الداليرة برين كرل مرن تمرك المتغيررات سرالفة الرذكر ومقردار 
العمل العائمي المست دم في تمك المرزارع ، وهرذ  الع قرة يمكرن أن تمثرل نروع مرن دالرة الطمرب 

 .عمى العمل العائمي 

                                                           

  جنيها .5676بلغ متوسط األجر اليومي للعامل يف هذه الدورة بالعينة البحثية حوايل  (2) 
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شفيور ففي مففزارع  6ىميفة النسفبية لبنففود إ مفالي التافاليج المزرعيفة خفف ل دورة تسفمين ( : األ2 فدول رقفم )
 إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة البحيرة .

متوسط تالفة المزرعة  بنود التااليج
 بال نية

متوسط تالفة الرةس 
 الحيوانية* بال نية

األىمية 
 النسبية %

 6861 2768 71968 مينتالفة الرؤوس الحيوانية في بداية فترة التس
 367 15463 4012 التالفة االستةمارية**

 2363 948 24648 تالفة األع ج
 268 109 2834 تالفة العمل البشرر***

 261 87 2262 تالفة ةخرر****
 100 406663 105724 ات مالي

  5344 138944 إ مالي اتيراد
  127767 33220 صافف اتيراد

 راس حيوانية . 26ى أن متوسط السعة الحيازية في العينة البحثية بمغت حوالي *  حسبت استنادا إل
جنيهرا وان متوسرط الفتررة التري  1606498** حسبت عمى أساس أن متوسط التكراليف االسرتثمارية لممزرعرة بمغرت حروالي 

 يوما، وبافتراض أن العمر االفتراضي لهذ  المزارع عشرون سن  . 180تستغرقها الدورة هي 
 جنيها . 5699***  قدر متوسط األجر اليومي لمعامل في العينة بحوالي 

**** تنطرروي عمررى بعررض تكرراليف مسررتمزمات اإلنترراج مثررل الرعايررة البيطريررة والميررا  والكهربرراء ونقررل الحيوانررات والفرشررة 
 والصرف الصحي .   

 حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة  .     المصدر :
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شفير ففي مفزارع  12( : األىميفة النسفبية لبنفود إ مفالي التافاليج المزرعيفة خف ل دورة تسفمين 3دول رقفم ) 
 إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة البحيرة .

متوسط تالفة  بنود التااليج
 المزرعة بال نية

متوسط تالفة الرةس 
 األىمية النسبية % الحيوانية* بال نية

 5267 2536 35504 ي بداية فترة التسمينتالفة الرؤوس الحيوانية ف
 6 29062 4063 التالفة االستةمارية**

 3266 1568 21952 تالفة األع ج  
 467 227 3178 تالفة العمل البشرر***

 4 192 2688 تالفة ةخرر****
 100 481362 67385 ات مالي

  5811 81354 إ مالي اتيراد
  998 13972 صافف اتيراد

 رؤوس حيوانية . 14ت استنادا إلى أن متوسط السعة الحيازية في العينة البحثية بمغت حوالي *  حسب
جنيهررا وان متوسررط الفترررة الترري  816256** حسرربت عمررى أسرراس أن متوسررط التكرراليف االسررتثمارية لممزرعررة بمغررت حرروالي 

 عشرون سن  .يوما، وبافتراض أن العمر االفتراضي لهذ  المزارع  365تستغرقها الدورة هي 
 جنيها . 5676***  قدر متوسط األجر اليومي لمعامل في العينة بحوالي 

**** تنطرروي عمررى بعررض تكرراليف مسررتمزمات اإلنترراج مثررل الرعايررة البيطريررة والميررا  والكهربرراء ونقررل الحيوانررات والفرشررة 
 والصرف الصحي .   

 .    حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة  المصدر :
 

( 4ولقد أتضل أفضرمية النمروذج ال طرى لريعكس هرذ  الع قرة الروارد فري الجردول رقرم )
( والمتضررمنة ثرر ث متغيررات تفسرريرية وذلرك بعررد اسررتبعاد 2حيرث يتبررين أفضرمية المعادلررة رقرم )

المتغيرات التي لم تثبت معنوية معممة المقدر أو عدم توافرق إشرارت  مرع المنطرق االقتصرادي، 
ئج تقررردير هررذ  المعادلررة إلرررى معنويررة وسررالبي  ترررأثير كررل مررن مسرررتوع التعمرريم وعررردد وتشررير نتررا

الرؤوس الحيوانية بالمزرعة مما يعنرى ان فراض مقردار العمرل العرائمي المسرت دم نتيجرة ارتفراع 
لكررل وحرردة مضررافة  0674، 6642مسررتوع التعمرريم وعرردد الرررؤوس الحيوانيررة بالمزرعررة بحرروالي 

ث يمكررن أن يعكررس متغيررر عرردد الرررؤوس الحيوانيررة السررعة المزرعيررة منهمررا عمررى الترروالي. وحيرر
والترررري تعنررررى زيررررادة الرقعررررة األرضررررية بجانررررب الرررررؤوس الحيوانيررررة والمعرررردات أي االتجررررا  إلررررى 
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اإلحرر ل الرأسررمالي محررل العمررل البشرررع ومررن ثررم ان فرراض مقرردار العمررل العررائمي المسررت دم. 
مارسة المربى لمعمل في هذا المجرال كمتغيرر نائرب بينما يتبين التأثير االيجابي لعدد سنوات م

لمسرررتوع ال بررررة، وهرررى نتيجرررة منطقيرررة حيرررث أن زيرررادة عررردد سرررنوات ممارسرررة العمرررل فررري هرررذا 
 المجال يمكن أن يؤدع بدور  إلى زيادة مقدار العمل العائمي المست دم. 

العمرررل  فررري محاولرررة لقيررراس اثرررر بعرررض العوامرررل المحرررددة لمقررردار  شفففيور : 6دورة التسفففمين 
العررائمي فرري مررزارع هررذ  الرردورة، قرردرت تمررك الع قررة الداليررة فرري عرردة صررور رياضررية، وقررد تبررين 
عدم معنوية المعام ت المقدرة لممتغيرات السابقة فري جميرع الصرور الرياضرية الم تمفرة والتري 

 يمكن أن تعكس تمك الع قة . 
قدار العمل العرائمي فري مرزارع لقياس اثر بعض العوامل المحددة لم  شير: 12دورة التسمين 

هذ  الدورة، قدرت تمك الع قة الدالية  برين كرل مرن تمرك المتغيررات سرالفة الرذكر، ولقرد أتضرل 
( حيرث يتبرين أفضميررة 5أفضمية النموذج ال طى ليعكس هذ  الع قة الواردة في الجدول رقم )

( X4سرتبعاد المتغيرر األول)( والمتضرمنة ثر ث متغيررات تفسريرية وذلرك بعرد ا2المعادلرة رقرم )
لعدم معنوية تأثير معاممة المقدر، وتشير نتائج تقدير هذ  المعادلة إلى معنويرة وسرالبي  ترأثير 
كررل مررن مسررتوع التعمرريم وعرردد الرررؤوس الحيوانيررة بالمزرعررة ممررا يعنررى ان فرراض مقرردار العمررل 

يرررة بالمزرعرررة بحررروالي العرررائمي المسرررت دم نتيجرررة ارتفررراع مسرررتوع التعمررريم وعررردد الررررؤوس الحيوان
لكررل وحرردة مضررافة منهمررا عمررى التررروالي. وحيررث يمكررن أن يعكررس متغيررر عررردد  0686، 3654

الرؤوس الحيوانية السعة المزرعية والتي تعنى زيادة الرقعة األرضية بجانب الرؤوس الحيوانية 
ار والمعرردات أي االتجررا  إلررى اإلحرر ل الرأسررمالي محررل العمررل البشرررع ومررن ثرررم ان فرراض مقررد

العمرل العائمي المست دم. بينما يتبين التأثير االيجابي لعدد سنوات ممارسة المربرى لمعمرل فري 
هررذا المجررال كمتغيررر نائررب لمسررتوع ال برررة، وهررى نتيجررة منطقيررة حيررث أن زيررادة عرردد سررنوات 
ممارسة العمل في هذا المجال يمكن أن يؤدع بدور  إلى زيادة مقدار العمل العائمي المست دم 

 . 
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(: التقففدير القياسففي لففبعض العوامففل المحففددة لمقففدار العمففل العففا لي فففي مففزارع إنتففاج 4 ففدول رقففم )
 شيور 3اللحوم الحمراء في محافظة البحيرة لدورة تسمين 

R
-2

 F المعادلة NO 

0.38 9.78 
Y= -5.701 - 7.223X1 + 0.557X2 – 0.070X3 – 0.0975X4 

 (-3.907)         (3.350)    (-1.825)    (-0.378) 
(1) 

0.33 9.536 
Y = 13.948 - 6.423X1  + 0.397X2 – 0.740X3    

                      (-2.807)      (2.318)    (-3.142)    
(2) 

( متغيررر X1( مقرردار العمررل األسرررع  رر ل فترررة الرردورة ) رجررل/يوم(، وتمثررل)Yحيررث تمثررل ) -
( لرررررريعكس مراحررررررل التعمرررررريم الم تمفررررررة، 5، 4 ،3، 2، 1نائررررررب يشررررررير إلررررررى مسررررررتوع التعمرررررريم )

عرردد  X3)( مسررتوع ال برررة كعرردد سررنوات ممارسررة العمررل فرري هررذا المجررال، وتمثررل )X2وتمثررل)
( مقرردار رأس المررال المزرعررى X4الرررؤوس الحيوانيررة المسررمنة بالمزرعررة  رر ل الرردورة، وتمثررل )

 الثابت باأللف جني  .
 مصفوفة االرتباط لمتغيرات الدالة :

X4 X3 X2 X1 Y  

    1.00 Y 

   1.00 0.247 X1 

  1.00 -0.281 0.321 X2 

 1.00 -0.256 -0.034 -0.634 X3 

1.00 0.576 -0.472 0.113 -0.471 X4 

 حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة . المصدر :           
 



 
 
 
 
 
 
 ( 2007)   ( 6 مجمد )   (( 3عدد )        ج. م. ع.  - جمة العموم الزراعية والبيئية ، جامعة اإلسكندريةم

 

127 

دار العمفل العفا لي ففي مفزارع (: التقفدير القياسفي لفبعض العوامفل المحفددة لمقف5 دول رقم )
 شير 12إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة البحيرة لدورة تسمين 

R
-2

 F المعادلة NO 

0.22 9.91 
Y= 25.491 – 2.735X1 + 0.034X2 - 0.752X3 + 2.633X4 

(-2.234)      (1.244)      (-4.316)     (1.574)    
(1) 

0.22 18.458 
Y = 30.922 – 3.535X1 + 2.818X2 – 0.859X3    

                   (-3.634)      (2.318)       (-3.142)    
(2) 

( متغيررر X1( مقرردار العمررل األسرررع  رر ل فترررة الرردورة ) رجررل/يوم(، وتمثررل)Yحيررث تمثررل ) -
( لرررررريعكس مراحررررررل التعمرررررريم الم تمفررررررة، 5، 4، 3، 2، 1نائررررررب يشررررررير إلررررررى مسررررررتوع التعمرررررريم )

عرردد  X3)برررة كعرردد سررنوات ممارسررة العمررل فرري هررذا المجررال، وتمثررل )( مسررتوع ال X2وتمثررل)
( مقرردار رأس المررال المزرعررى X4الرررؤوس الحيوانيررة المسررمنة بالمزرعررة  رر ل الرردورة، وتمثررل )

 الثابت باأللف جني  .
 مصفوفة االرتباط لمتغيرات الدالة :

X4 X3 X2 X1 Y  

    1.00 Y 

   1.00 -0.141 X1 

  1.00 -0.199 0.140 X2 

 1.00 -0.139 0.159 -0.557 X3 

1.00 -0.457 0.030 0.009 0.274 X4 

 حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة .المصدر :           
 

 التقدير القياسي ألةر بعض العوامل المحددة لمقدار العمل الم  ور :
قدار العمرل المرأجور اسرتنادا يمكن تحديد بعض المتغيرات التي يفترض تأثيرها عمى م

إلى الفروض النظرية في هذا المجال والى طبيعة البيانات المتوفرة فري العينرة البحثيرة وهرى   
مقدار العمل العائمي المست دم، عدد الرؤوس الحيوانية، متوسط األجر اليومي لمعامل، مقدار 

 رأس المال المزرعى الثابت. 
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ر بعررض العوامررل المحررددة لمقرردار العمررل المررأجور فرري لقيرراس اثرر  شففيور : 3دورة التسففمين 
مزارع هذ  الدورة، قدرت الع قة الدالية بين كل من تمك المتغيرات سالفة الذكر ومقدار العمل 
المأجور المست دم في تمك المرزارع ، وهرذ  الع قرة يمكرن أن تمثرل نروع مرن دالرة الطمرب عمرى 

 العمل المأجور. 
( 6ج ال طى ليعكس هذ  الع قة الواردة في الجدول رقرم )ولقد أتضل أفضمية النموذ 

( والمتضرررمنة ثررر ث متغيررررات تفسررريرية فقرررط، حيرررث ترررم 2حيرررث يتبرررين أفضرررمية المعادلرررة رقرررم )
( لعرردم منطقيررة تررأثير  السررمبي ررررم معنويررة تررأثير معاممررة المقرردر. X4اسررتبعاد المتغيررر الرابررع)

ة إلررى معنويررة وسررالبي  تررأثير كررل مررن مقرردار وتشررير النتررائج المتحصررل عميهررا مررن هررذ  المعادلرر
العمرل العررائمي المسررت دم ومتوسررط األجررر اليررومي لمعامررل المسررت دم فرري المزرعررة،  ممررا يعنررى 
ان فرررراض مقرررردار العمررررل المررررأجور المسررررت دم نتيجررررة زيررررادة مقرررردار العمررررل العررررائمي المسررررت دم 

منهمرا عمرى التروالي.  لكرل وحردة مضرافة 7655، 0661ومتوسط األجر اليومي لمعامل بحروالي 
بينمررررا يتبررررين التررررأثير االيجررررابي لعرررردد الرررررؤوس الحيوانيررررة، ممررررا يعنررررى زيررررادة العمررررل المررررأجور 

 لكل وحدة مضافة من الرؤوس الحيوانية.  52621المست دم بحوالي 
لقيرراس اثررر بعررض العوامررل المحررددة لمقرردار العمررل المررأجور فرري   شففيور : 6دورة التسففمين  

قدرت تمك الع قة الدالية، ولقد أتضل أفضمية النموذج ال طى ليعكس هذ  مزارع هذ  الدورة، 
( والمتضرمنة ثرر ث 2( حيرث يتبرين أفضررمية المعادلرة رقررم )7الع قرة الرواردة فرري الجردول رقررم )

( لعردم منطقيررة ترأثير  السرمبي ررررم X4متغيرات تفسيرية فقط، حيث تم استبعاد المتغيرر الرابرع)
المقرردر. وتشررير النتررائج المتحصررل عميهررا مررن هررذ  المعادلررة إلررى معنويررة  معنويررة تررأثير معاممررة

وسررررالبي  تررررأثير كررررل مررررن مقرررردار العمررررل العررررائمي المسررررت دم ومتوسررررط األجررررر اليررررومي لمعامررررل 
المسررت دم فرري المزرعررة،  ممررا يعنررى ان فرراض مقرردار العمررل المررأجور المسررت دم نتيجررة زيررادة 

لكررل  2563، 0.49ومتوسررط األجررر اليررومي لمعامررل بحرروالي  مقرردار العمررل العررائمي المسررت دم
وحردة مضرافة منهمرا عمرى التروالي. بينمرا يتبررين الترأثير االيجرابي لعردد الررؤوس الحيوانيرة، ممررا 

لكررررل وحرررردة مضررررافة مررررن الرررررؤوس  34678يعنررررى زيررررادة العمررررل المررررأجور المسررررت دم بحرررروالي 
 الحيوانية. 
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العوامفل المحفددة لمقفدار العمفل المف  ور ففي مفزارع (: التقدير القياسي لبعض 6 دول رقم )
 شيور . 3إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة البحيرة لدورة تسمين 

R
-2

 F المعادلة NO 

0.86 80.2 
Y= -143.751 – 0.668X1 + 59.795X2 – 7.500X3 – 8.36X4 

    (-2.731)         (13.04)    (-1.417)    (-2.32) 
(1) 

0.83 97.32 
Y = -211.758 – 0.607X1 + 52.2137X2 – 7.55X3    

                        (-2.318)    (15.617)        (-2.373) 
(2) 

( مقرررردار العمررررل المررررأجور المسررررت دم  رررر ل فترررررة الرررردورة ) رجررررل/يوم(، Yحيررررث تمثررررل ) -
( X2ل)( مقدار العمل العائمي المسرت دم  ر ل فتررة الردورة ) رجرل/يوم(،، وتمثرX1وتمثل)

األجرررر اليرررومي  X3)عررردد الررررؤوس الحيوانيرررة المسرررمنة بالمزرعرررة  ررر ل الررردورة، وتمثرررل )
 .( مقدار رأس المال المزرعى الثابت باأللف جني  X4لمعامل بالجني ، وتمثل )

 مصفوفة االرتباط لمتغيرات الدالة :
X4 X3 X2 X1 Y  

    1.00 Y 

   1.00 -0.854 X1 

  1.00 -0.496 0.803 X2 

 1.00 0.607 -0.662 0.849 X3 

1.00 0.336 0.516 -0.385 0.521 X4 

 حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة . المصدر :           
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(: التقدير القياسي لبعض العوامفل المحفددة لمقفدار العمفل المف  ور ففي مفزارع 7 دول رقم )
 شيور. 6لدورة تسمين إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة البحيرة 

R
-2

 F المعادلة NO 

0.87 95.91 
Y= -75.654 – 0.423X1 + 36.865X2 – 16.249X3 – 5.010X4 

               (-1.398)         (15.937)    (-0.986)    (-1.985) 
(1) 

0.87 119.8 
Y = -139.739 – 0.486X1 + 34.777X2 – 25.309X3    

                        (-1.971)    (16.421)        (-1.955) 
(2) 

( مقرررردار العمررررل المررررأجور المسررررت دم  رررر ل فترررررة الرررردورة ) رجررررل/يوم(، Yحيررررث تمثررررل ) -
( X2( مقدار العمل العائمي المسرت دم  ر ل فتررة الردورة ) رجرل/يوم(،، وتمثرل)X1وتمثل)

جرررر اليرررومي األ X3)عررردد الررررؤوس الحيوانيرررة المسرررمنة بالمزرعرررة  ررر ل الررردورة، وتمثرررل )
 .( مقدار رأس المال المزرعى الثابت باأللف جني  X4لمعامل بالجني ، وتمثل )

 
 مصفوفة االرتباط لمتغيرات الدالة :

X4 X3 X2 X1 Y  

    1.00 Y 

   1.00 -0.536 X1 

  1.00 -0.453 0.746 X2 

 1.00 0.734 -0.584 0.690 X3 

1.00 0.482 0.580 -0.409 0.534 X4 

 حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة . المصدر :           
 

لقيرراس اثررر بعررض العوامررل المحررددة لمقرردار العمرررل المررأجور فرري   شففير : 12دورة التسففمين 
ولقد أتضل أفضمية النموذج ال طى ليعكس هذ   مزارع هرذ  الدورة، قدرت تمك الع قة الدالية،

( والمتضرمنة ثرر ث 2( حيرث يتبرين أفضررمية المعادلرة رقررم )8رقررم )الع قرة الرواردة فرري الجردول 
( لعررردم معنويرررة ترررأثير معاممرررة X4متغيررررات تفسررريرية فقرررط، حيرررث ترررم اسرررتبعاد المتغيرررر الرابرررع)

المقدر. وتشير النترائج المتحصرل عميهرا مرن هرذ  المعادلرة إلرى معنويرة وسرالبي  ترأثير كرل مرن 
األجرر اليرومي لمعامرل المسرت دم فري المزرعرة،  ممرا مقدار العمل العرائمي المسرت دم ومتوسرط 
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يعنرى ان فرراض مقردار العمررل المرأجور المسررت دم نتيجرة زيررادة مقردار العمررل العرائمي المسررت دم 
لكل وحدة مضافة منهما عمى التوالي.  34634، 0649ومتوسط األجر اليومي لمعامل بحوالي 

يررررة، ممررررا يعنررررى زيررررادة العمررررل المررررأجور بينمررررا يتبررررين التررررأثير االيجررررابي لعرررردد الرررررؤوس الحيوان
لكرررل وحرردة مضررافة مرررن الرررؤوس الحيوانيررة. وهرررذ  النتررائج منطقيرررة  43696المسررت دم بحرروالي 

حيث أن الطمب عمى العمل المأجور يمكرن أن يرزداد نتيجرة زيرادة مكونرات رأس المرال الثابرت 
وكرررذلك يرررن فض والرررذي يمكرررن أن يعكرررس أثرررار  المتغيرررر المتضرررمن أعرررداد الررررؤوس الحيوانيرررة 

الطمرررب عمرررى العمرررل المرررأجور نتيجرررة الع قرررة االح ليرررة برررين العمرررل العرررائمي والعمرررل المرررأجور 
 وكذلك عند ارتفاع مستويات األجور السائدة لمعمل . 

 تقدير إنتا ية العمل العا لي والعمل الم  ور :
مررراء فرري لتقرردير إنتاجيررة العمررل العررائمي والعمررل المررأجور فرري مررزارع إنترراج المحرروم الح

عينة الدراسة، تم االعتماد عمى دالة اإلنتاج المقدرة استنادا إلى بيانات العينة البحثيرة موضرع 
الدراسة ، وقد ا رذ في هذ  الدالرة أن إجمرالي الد ررل المزرعرى المحمري يترأثر بأربعررة متغيررات 

العرائمي (، و العمرل X1مستقمة هري   مقردار كرل مرن العمرل المرأجور المسرت دم فري المزرعرة)
، وقيمررة مسررتمزمات X3)(، ومقرردار رأس المررال المزرعررى الثابررت )X2المسررت دم فرري المزرعررة)

، مع افتراض إيجابية هرذ  الع قرة . وقرد ترم التعبيرر عرن تمرك X4)اإلنتاج المزرعى المحمي )
، كمررا قرردرت قرريم النررواتج الحديررة لمرروردي العمررل عنررد e)المتغيرررات بقرريم لوراريتميررة ل سرراس )

 وسطات الهندسية لمقادير كل منهما . المت
كما ترم األ رذ با ت فرات اإلنتاجيرة دا رل السرعات المزرعيرة لمربرى الحيوانرات المزرعيرة       

 المنتجة لمحوم الحمراء ولكل من الدورات اإلنتاجية السائدة بعينة الدراسة . 
جور فرري مرررزارع هرررذ  لتقررردير إنتاجيررة العمرررل العرررائمي والعمررل المرررأ شفففيور : 3دورة التسففمين  

الدورة تم تقدير هذ  الع قة الدالية دا ل مزارع الفئة الثانيرة فقرط الحتوائهرا عمرى نروعى العمرل 
المررراد تقرردير إنتاجيتهمررا الحديررة ، أمررا الفئررات الحيازيررة الررث ث األ رررع فرر  يوجررد بهررم نرروعى 

 العمل معا . 

ع قة في الفئة الثانية تمثمها هذا وقد تبين أن أفضل الصور الدالية التي تعكس تمك ال
( وتتضررمن هررذ  الدالررة ثرر ث متغيرررات فقررط بعررد 9( والررواردة فرري الجرردول رقررم )2الدالررة رقررم )

( لعرردم معنويررة تررأثير معاممررة عنررد المسررتويات المعنويررة المألوفررة، X3اسرتبعاد المتغيررر الثالررث )
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، وان المرونرررة  0660ىوتشرررير نتائجهرررا إلرررى أن قيمرررة معامرررل التحديرررد المعررردل لهرررا بمرررغ حررروال
ممررا يرردل عمررى وجررود ع قررة اإليررراد المتنرراقس  069االقتصررادية المقرردرة لهررا قررد بمغررت حرروالي 

بالسررعة، وان إشررارات المتغيرررات المسررتقمة الث ثررة الترري تضررمنتها الدالررة موجبررة ومنطقيررة، وهررذا 
الصرفر ومرن  يعنى معنوية ا ت ف مرونرة العمرل العرائمي المسرت دم فري مرزارع هرذ  الفئرة عرن

 ثم ا ت ف إنتاجيت  الحدية معنويا عن الصفر .
وبتقدير قيمة اإلنتاجية الحدية لكل من العمل العرائمي والعمرل المرأجور فري تمرك الفئرة، 

جنيها لكل منهما بنفس الترتيب ممرا يشرير  9666جنيها، وحوالي  5695يتبين أنها تبمغ حوالي 
ي بررالررم مررن ان فاضررها عررن نظيرتهررا لمعمررل المررأجور إلررى إيجابيررة قيمررة إنتاجيررة العمررل العررائم

ويمكررن أن يكررون ذلررك مؤشرررا لوجررود فررائض لهررذا المررورد فرري مررزارع هررذ  الفئررة واالتجررا  نحررو 
  فض المست دم من  .

دا ررل تمررك  قيمررة اإلنتاجيررة الحديررة لكررل مررن العمررل العررائمي والعمررل المررأجوروبمقارنررة 
جنيهررا، يتبررين ان فرراض  6624لرردورة والبررالغ حرروالي الفئررة مررع متوسررط األجررر السررائد فرري هررذ  ا

عرن متوسرط اجرر العمرل النقردي السرائد وارتفراع قيمرة النراتج العرائمي  قيمة الناتج الحدي لمعمل
عررن هررذا المتوسررط. األمررر الررذي يمكررن أن يشررير إلررى اال ررت ف فرري  لمعمررل المررأجورالحرردي 

 الفئة.است دام هذين الموردين وعدم كفاءة است دامها في تمك 
لتقررردير إنتاجيرررة العمرررل العرررائمي والعمرررل المرررأجور فررري مرررزارع هرررذ    شفففيور : 6دورة التسفففمين 

الدورة تم تقدير هذ  الع قة الدالية دا ل مزارع الفئة الثانيرة فقرط الحتوائهرا عمرى نروعى العمرل 
وجررد بهررا المررراد تقرردير اإلنتاجيررة الحديررة لكررل مررنهم، أمررا الفئررات الحيازيررة الررث ث األ رررع فرر  ي

 . نوعى العمل معا
هررذا وقررد تبررين أن أفضررل الصررور الداليررة الترري تعكررس هررذ  الع قررة فرري الفئررة الحيازيررة 

 اثنررين مررن( وتتضررمن هررذ  الدالررة 10( والررواردة فرري الجرردول رقررم )2الثانيررة تمثمهررا الدالررة رقررم )
م معنويرة ترأثير ( لعردX4(، والمتغيرر الرابرع )X3المتغيرات فقط بعرد اسرتبعاد المتغيرر الثالرث )

معامميهمرررا عنرررد المسرررتويات المعنويرررة المألوفرررة، وتشرررير نتائجهرررا إلرررى أن قيمرررة معامرررل التحديرررد 
مما يدل  1، وان المرونة االقتصادية المقدرة لها قد بمغت حوالي  0671المعدل لها بمغ حوالى

غيررران المسررتقمين عمررى وجررود الع قررة الثابتررة تقريبررا فيمررا بررين اإليررراد والسررعة، وان إشررارات المت
 التي تضمنتها الدالة موجبة ومنطقية. 
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وبتقدير قيمة اإلنتاجية الحدية لكل من العمل العائمي والعمل المأجور في تمك الفئرة،  
جنيها لكل منهما بنفس الترتيب ممرا يشرير  8646جنيها، وحوالي  5658يتبين أنها تبمغ حوالي 

بررالررم مررن ان فاضررها عررن نظيرتهررا لمعمررل المررأجور إلررى إيجابيررة قيمررة إنتاجيررة العمررل العررائمي 
ويمكررن أن يكررون ذلررك مؤشرررا لوجررود فررائض لهررذا المررورد فرري مررزارع هررذ  الفئررة واالتجررا  نحررو 

  فض المست دم من  .
 

(: التقدير القياسي لبعض العوامفل المحفددة لمقفدار العمفل المف  ور ففي مفزارع 8 دول رقم )
 شير. 12لبحيرة لدورة تسمين إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة ا

R
-2

 F المعادلة NO 

0.91 320.74 
Y= -108.597 – 0.817X1 + 45.180X2 – 34.336X3 – 2.074X4 

             (-9.434)         (28.140)    (-6.914)    (-1.443) 
(1) 

0.91 423.24 
Y = -178.658 – 0.487X1 + 43.956X2 – 34.342X3    

                        (-9.503)    (32.077)        (-6.885) 
(2) 

( مقررررردار العمرررررل المرررررأجور المسرررررت دم  ررررر ل فتررررررة الررررردورة ) رجرررررل/يوم(، Yحيرررررث تمثرررررل ) -
( عردد X2( مقدار العمل العائمي المست دم   ل فترة الردورة ) رجرل/يوم(،، وتمثرل)X1وتمثل)

األجررررر اليررررومي لمعامررررل  X3)ثررررل )الرررررؤوس الحيوانيررررة المسررررمنة بالمزرعررررة  رررر ل الرررردورة، وتم
 ( مقدار رأس المال المزرعى الثابت باأللف جني  X4بالجني ، وتمثل )
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 مصفوفة االرتباط لمتغيرات الدالة :
X4 X3 X2 X1 Y  

    1.00 Y 

   1.00 -0.654 X1 

  1.00 -0.431 0.709 X2 

 1.00 0.630 -0.656 0.765 X3 

1.00 0.264 0.477 -0.142 0.316 X4 

 حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة .المصدر :          
 

( : التقففدير القياسففي لدالففة إنتففاج اللحففوم الحمففراء للف ففة الحيازيففة الةانيففة فففي 9 ففدول رقففم )
 شيور . 3العينة البحةية الممةلة لمحافظة البحيرة لدورة تسمين 

R
-2

 F المعادلة NO 

0.63 14.33 logY= 1.443 + 0.285logX1 + 0.252logX2 + 0.104logX3 + 0.288logX4 

                            (3.176)           (3.036)           (1.667)             (2.82) 
(1) 

0.60 17.13 
logY = 1.586 + 0.318logX1 + 0.278logX2 + 0.280logX3    

                        (3.532)             (3.304)           (2.666) 
(2) 

( X1( مقردار اجمرالى الرد ل المزرعررى مرن إنتراج المحروم الحمرراء، وتمثررل)Yحيرث تمثرل ) -
( مقررررردار العمرررررل العرررررائمي X2مقررررردار العمرررررل المرررررأجور المسرررررت دم ) رجرررررل/يوم(،، وتمثرررررل)

يرر ، مقرردار رأس المررال المزرعررى الثابررت برراأللف جن X3)المسررت دم ) رجررل/يوم(، وتمثررل )
 ( قيمة مستمزمات اإلنتاج باأللف جني  .X4وتمثل )
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 مصفوفة االرتباط لمتغيرات دالة إنتاج اللحوم الحمراء :
X4 X3 X2 X1 Y  

    1.00 Y 

   1.00 0.528 X1 

  1.00 -0.716 -0.097 X2 

 1.00 -0.197 0.286 0.261 X3 

1.00 0.183 -0.190 0.493 0.670 X4 

 حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة .:  المصدر          
 

دا ررل تمررك  قيمررة اإلنتاجيررة الحديررة لكررل مررن العمررل العررائمي والعمررل المررأجوروبمقارنررة 
جنيهررا، يتبررين ان فرراض  5699الفئررة مررع متوسررط األجررر السررائد فرري هررذ  الرردورة والبررالغ حرروالي 

لعمرل النقردي السرائد وارتفراع قيمرة النراتج عرن متوسرط اجرر االعرائمي  قيمة الناتج الحدي لمعمل
عررن هررذا المتوسررط. األمررر الررذي يمكررن أن يشررير إلررى اال ررت ف فرري  لمعمررل المررأجورالحرردي 

 است دام هذين الموردين وعدم كفاءة است دامها في تمك الفئة.
 لتقدير إنتاجية العمل العائمي والعمل المرأجور فري مرزارع هرذ  الردورة :شير 12دورة التسمين 

تررم تقرردير هررذ  الع قررة الداليررة دا ررل مررزارع الفئررة الحيازيررة الثانيررة فقررط الحتوائهررا عمررى نرروعى 
العمل المراد تقردير اإلنتاجيرة الحديرة لهمرا، أمرا الفئرات الحيازيرة الرث ث األ ررع فر  يوجرد بهرا 

 .نوعى العمل معا 

ئة الثانية تمثمها هذا وقد تبين أن أفضل الصور الدالية التي تعكس هذ  الع قة في الف
المتغيررات فقررط  اثنرين مرن( وتتضرمن هرذ  الدالررة 11( والرواردة فري الجرردول رقرم )2الدالرة رقرم )

( لعردم معنويرة ترأثير معامميهمرا عنرد X4(، والمتغيرر الرابرع )X3بعد استبعاد المتغير الثالرث )
د المعرردل لهررا بمررغ المسررتويات المعنويرررة المألوفررة، وتشررير نتائجهررا إلررى أن قيمررة معامررل التحديرر

ممرا يردل عمرى وجرود  068، وان المرونة االقتصادية المقدرة لها قد بمغرت حروالي  0.50حوالى
ع قة اإليراد المتناقس بالسعة، وان إشارات المتغيران المستقمين التي تضمنتها الدالرة موجبرة 

 ومنطقية . 
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المرأجور فري تمرك الفئرة، وبتقدير قيمة اإلنتاجية الحدية لكل من العمل العرائمي والعمرل 
جنيها لكل منهما بنفس الترتيب ممرا يشرير  7624جنيها، وحوالي  5637يتبين أنها تبمغ حوالي 

إلررى إيجابيررة قيمررة إنتاجيررة العمررل العررائمي بررالررم مررن ان فاضررها عررن نظيرتهررا لمعمررل المررأجور 
االتجررا  نحررو ويمكررن أن يكررون ذلررك مؤشرررا لوجررود فررائض لهررذا المررورد فرري مررزارع هررذ  الفئررة و 

  فض المست دم من  .
دا ررل تمررك  قيمررة اإلنتاجيررة الحديررة لكررل مررن العمررل العررائمي والعمررل المررأجوروبمقارنررة 

جنيهررا، يتبررين ان فرراض  5676الفئررة مررع متوسررط األجررر السررائد فرري هررذ  الرردورة والبررالغ حرروالي 
تفراع قيمرة النراتج عرن متوسرط اجرر العمرل النقردي السرائد وار العرائمي  قيمة الناتج الحدي لمعمل

عررن هررذا المتوسررط. األمررر الررذي يمكررن أن يشررير إلررى اال ررت ف فرري  لمعمررل المررأجورالحرردي 
 است دام هذين الموردين وعدم كفاءة است دامها في تمك الفئة .

 
( : التقفدير القياسفي لدالفة إنتفاج اللحفوم الحمفراء للف فة الحيازيفة الةانيفة ففي 10 دول رقم )

 شيور . 6ةلة لمحافظة البحيرة لدورة تسمين العينة البحةية المم
R

-2
 F المعادلة NO 

0.75 6.88 
logY= 1.213 + 0.321ogX1 + 0.323logX2 + 0.153logX3 + 0.321logX4 

                        (1.783)           (1.626)           (0.445)          (1.267) 
(1) 

0.71 10.65 
logY = 1.495 + 0.537logX1 + 0.506logX2  

                        (3.930)             (3.430)            
(2) 

( X1( مقدار إجمالي الد ل المز رعى مرن إنتراج المحروم الحمرراء، وتمثرل)Yحيث تمثل ) -
( مقررررردار العمرررررل العرررررائمي X2مقررررردار العمرررررل المرررررأجور المسرررررت دم ) رجرررررل/يوم(،، وتمثرررررل)

مقرردار رأس المررال المزرعررى الثابررت برراأللف جنيرر ،  X3)تمثررل )المسررت دم ) رجررل/يوم(، و 
 ( قيمة مستمزمات اإلنتاج باأللف جني  .X4وتمثل )
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 مصفوفة االرتباط لمتغيرات دالة إنتاج اللحوم الحمراء :
X4 X3 X2 X1 Y  

    1.00 Y 

   1.00 0.463 X1 

  1.00 -0.658 -0.120 X2 

 1.00 -0.684 0.632 0.403 X3 

1.00 0.385 -0.040 0.338 0.749 X4 

 حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة .المصدر :          
 

( : التقفدير القياسفي لدالفة إنتفاج اللحفوم الحمفراء للف فة الحيازيفة الةانيفة ففي 11 دول رقم )
 شير . 12العينة البحةية الممةلة لمحافظة البحيرة لدورة تسمين 

R
-2

 F عادلةالم NO 

0.48 11.158 
logY= 1.808 + 0.414logX1 + 0.326logX2 - 0.015logX3 + 0.042logX4 

                        (4.506)           (4.302)           (-0.033)          (0.521) 
(1) 

0.50 23 
logY = 1.756 + 0.443logX1 + 0.348logX2  

                        (6.126)             (5.578)            
(2) 

( X1( مقرردار إجمررالي الررد ل المزرعررى مررن إنترراج المحرروم الحمررراء، وتمثررل)Yحيررث تمثررل ) -
( مقردار العمرل العرائمي المسرت دم ) X2مقدار العمل المأجور المست دم ) رجل/يوم(،، وتمثل)

( قيمرة X4جنير ، وتمثرل )مقدار رأس المال المزرعرى الثابرت براأللف  X3)رجل/يوم(، وتمثل )
 مستمزمات اإلنتاج باأللف جني  .
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 مصفوفة االرتباط لمتغيرات دالة إنتاج اللحوم الحمراء :
X4 X3 X2 X1 Y  

    1.00 Y 

   1.00 0.0.439 X1 

  1.00 -0.784 -0.017 X2 

 1.00 -0.130 0.126 -0.137 X3 

1.00 0.120 -0.085 0.508 0.474 X4 

  0حسبت استنادا إلى بيانات العينة البحثية لمدراسة صدر : الم         
 

 مو ز وخاتمة
 

تسررتهدف الدراسررة التعرررف عمرري بعررض المؤشرررات االقتصررادية لمرروردي العمررل العررائمي 
والعمررل المررأجور ، وقيرراس اثررر أهررم محررددا تهمررا وذلررك فرري مررزارع إنترراج المحرروم الحمررراء فرري 

اجية الحديرة لمروردي العمرل فري تمرك المرزارع ، والتعررف محافظة البحيرة ، وقياس وتقدير اإلنت
عمرري اال ررت ف بررين إنتاجيررة هررذين المرروردين دا ررل السررعات الحيازيررة الحيوانيررة لتمررك المررزارع 

 0وتحميل مدي كفاءة است دام هذين الموردين 
وتبين من الدراسة أن أهم محددات العمرل العرائمي متغيرر عردد الررؤوس الحيوانيرة والسرعة 

زرعية وعدد سنوات ممارسة المربى لمعمل في هذا المجال ، وحيث يمكن أن يعكرس متغيرر الم
عرردد الرررؤوس الحيوانيررة والسررعة المزرعيررة والترري تعنررى زيررادة الرقعررة األرضررية بجانررب الرررؤوس 
الحيوانية والمعدات أي االتجا  إلى اإلحر ل الرأسرمالي محرل العمرل البشررع ومرن ثررم ان فراض 

العررائمي المسررت دم. بينمررا يتبررين التررأثير اإليجررابي لعرردد سررنوات ممارسررة المربرررى مقرردار العمرررل 
لمعمل في هذا المجال كمتغير نائب لمستوع ال برة ، وهى نتيجرة منطقيرة حيرث أن زيرادة عردد 
سرنوات ممارسرة العمررل فري هرذا المجررال يمكرن أن يرؤدع برردور  إلرى زيرادة مقرردار العمرل العررائمي 

 المست دم . 
النترررائج المتحصرررل عميهررا مرررن ع قرررة محرررددات العمررل المرررأجور إلرررى معنويرررة  كمررا تشرررير

وسررررالبي  تررررأثير كررررل مررررن مقرررردار العمررررل العررررائمي المسررررت دم ومتوسررررط األجررررر اليررررومي لمعامررررل 
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المسررت دم فرري المزرعررة،  ممررا يعنررى ان فرراض مقرردار العمررل المررأجور المسررت دم نتيجررة زيررادة 
لكررل  34634، 0649ألجررر اليررومي لمعامررل بحرروالي مقرردار العمررل العررائمي المسررت دم ومتوسررط ا

وحردة مضرافة منهمرا عمرى التروالي. بينمرا يتبررين الترأثير اإليجرابي لعردد الررؤوس الحيوانيرة، ممررا 
لكررررل وحرررردة مضررررافة مررررن الرررررؤوس  43696يعنررررى زيررررادة العمررررل المررررأجور المسررررت دم بحرررروالي 

مررأجور يمكررن أن يررزداد نتيجررة الحيوانيررة. وهررذ  النتررائج منطقيررة حيررث أن الطمررب عمررى العمررل ال
زيررررادة مكونررررات رأس المررررال الثابررررت والررررذي يمكررررن أن يعكررررس أثررررار  المتغيررررر المتضررررمن أعررررداد 
الررؤوس الحيوانيررة وكرذلك يررن فض الطمرب عمررى العمررل المرأجور نتيجررة الع قرة االح ليررة بررين 

 مل .العمل العائمي والعمل المأجور وكذلك عند ارتفاع مستويات األجور السائدة لمع
وبتقررردير قيمرررة اإلنتاجيرررة الحديرررة لكرررل مرررن العمرررل العرررائمي والعمرررل المرررأجور فررري الررردورة 

جنيهرا لكرل منهمرا برنفس الترتيرب  9666جنيها، وحروالي  5695األولى ، يتبين أنها تبمغ حوالي 
مما يشير إلى إيجابيرة قيمرة إنتاجيرة العمرل العرائمي برالررم مرن ان فاضرها عرن نظيرتهرا لمعمرل 

ويمكن أن يكون ذلك مؤشررا لوجرود فرائض لهرذا المرورد فري مرزارع هرذ  الفئرة واالتجرا   المأجور
 نحو  فض المست دم من  .

وبتقررردير قيمرررة اإلنتاجيرررة الحديرررة لكرررل مرررن العمرررل العرررائمي والعمرررل المرررأجور فررري الررردورة 
تيرب جنيهرا لكرل منهمرا برنفس التر  8646جنيهرا، وحروالي  5658الثانية ، يتبين أنها تبمغ حروالي 

مما يشير إلى إيجابيرة قيمرة إنتاجيرة العمرل العرائمي برالررم مرن ان فاضرها عرن نظيرتهرا لمعمرل 
المأجور ويمكن أن يكون ذلك مؤشررا لوجرود فرائض لهرذا المرورد فري مرزارع هرذ  الفئرة واالتجرا  

 نحو  فض المست دم من  .
جور فررري الررردورة وبتقررردير قيمرررة اإلنتاجيرررة الحديرررة لكرررل مرررن العمرررل العرررائمي والعمرررل المرررأ

جنيهرا لكرل منهمرا برنفس الترتيرب  7624جنيهرا، وحروالي  5637الثالثة ، يتبين أنها تبمغ حروالي 
مما يشير إلى إيجابيرة قيمرة إنتاجيرة العمرل العرائمي برالررم مرن ان فاضرها عرن نظيرتهرا لمعمرل 

واالتجرا   المأجور ويمكن أن يكون ذلك مؤشررا لوجرود فرائض لهرذا المرورد فري مرزارع هرذ  الفئرة
 نحو  فض المست دم من  .

دا ررل تمررك  قيمررة اإلنتاجيررة الحديررة لكررل مررن العمررل العررائمي والعمررل المررأجوروبمقارنررة 
الفئات مع متوسط األجر السائد في كل من تمك الدورات ، يتبين ان فاض قيمة الناتج الحدي 

لمعمرررل تج الحررردي عرررن متوسرررط اجرررر العمرررل النقررردي السرررائد وارتفررراع قيمرررة النررراالعرررائمي  لمعمرررل
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عررن هررذا المتوسررط. األمررر الررذي يمكررن أن يشررير إلررى اال ررت ف فرري اسررت دام هررذين  المررأجور
 الموردين وعدم كفاءة است دامها في تمك الفئات .

األمررر الررذي يشررير إلررى االحتيرراج إلررى زيررادة االسررتثمارات فرري هررذا النشرراط وضرررورة أن 
ؤدع إلرررى إحرررداث التررروازن برررين القطاعرررات تعكرررس السياسرررات السرررعرية أسرررعارا عادلرررة بمرررا قرررد يررر

الم تمفرررة دا رررل المقتصرررد المصرررري وبالترررالي تشرررجيع العمالرررة الزراعيرررة والوصرررول بمسرررتويات 
 د ولهم إلى نظائرها بالقطاعات األ رع .

 
 المرا  
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE USES SUPPLIER 

WORK IN ACTIVITY PRODUCTION OF RED MEAT IN 

THE GOVERNORATE OF BEHEIRA 
 

Mostafa M.A. El-Saadany         Mohamed E. M. El-Hossany 

Hossam. E. H. Mansour 

            Study is intended to identify some economic indicators for 

suppliers of domestic work and paid work, the most important 

measure the impact of specific charges and in the production of red 

meat farms in the governorate of Beheira, and measure and assess the 

marginal productivity of labour suppliers in those farms, and to 

identify the difference between the productivity of these suppliers 

within the capacities of those animal-possessory Farm and analyse the 

efficiency of these suppliers. 

             The study found that the most important determinants of 

domestic work a variable number of warheads and the capacity of 

animal farm and years of practice, teacher to work in this area, which 

can reflect the changing number of warheads and the capacity of 

animal farm, which means greater area of land beside warheads 

animal and any equipment replacement capitalist tendency to replace 

human labour It is then reduced the amount of work domestic user. 

While shown the positive effect of the number of years of practice, 

teacher to work in this area variable deputy to the level of expertise, 

which is a logical consequence as the increase in the number of years 

of practice work in this area could in turn lead to increase the amount 

of work domestic user. 

           The valuation of each of the marginal productivity of domestic 

work and paid work in the first session, it appears at about 5.95 

pounds, and about 9.66 pounds each the same order, which indicates a 

positive value of domestic labour productivity despite the decline 

from those of paid work and could be an indicator of the presence of 
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surplus This supplier farms in this category and the trend towards 

reducing the user of it.  

           The valuation of each of the marginal productivity of domestic 

work and paid work in the second session, it appears at about 5.58 

pounds, and about 8.46 pounds each the same order, which indicates a 

positive value of domestic labour productivity despite the decline 

from those of paid work and could be an indicator of the presence of 

surplus This supplier farms in this category and the trend towards 

reducing the user of it. 

           The valuation of each of the marginal productivity of domestic 

work and paid work at the third session, it appears at about 5.37 

pounds, and about 7.24 pounds each the same order, which indicates a 

positive value of domestic labour productivity despite the decline 

from those of paid work and could be an indicator of the presence of 

surplus This supplier farms in this category and the trend towards 

reducing the user of it. 

Which points to the need for increased investments in this 

activity and the need for policies reflect a fair price prices may lead to 

a balance among different sectors within the prudent Egyptian and 

thereby promoting employment levels of agricultural incomes and 

access to their counterparts with other sectors.                                               

  

 

 

 
 


